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Met dank aan de vrijwilligers die hebben meegewerkt 
aan de totstandkoming van dit project

Peterschap: 
Zoniën Athletics Team - www.zateam.be

Gedragsregels
1 Blijf op de paden, trek niet dwars door 
 het bos of veld
2 Respecteer de natuur en de omgeving.
3 Laat geen afval achter, breng geen 
 beschadigingen aan, wees niet te luidruchtig

Voor meer informatie en voor eventuele problemen contacteer de sportdienst (sportdienst@hoeilaart.be of 02 657 97 26)

Startplaatsen
1. Treinstation Groenendaal: 
Groenendaalsesteenweg, 1560 Hoeilaart
Parking: ja
Drankgelegenheid: ja, in directe omgeving
Kleedkamers/douches: neen
2. Kasteel Groenendaal: Duboislaan 1a, 
Groenendaalsesteenweg, 1560 Hoeilaart
Parking: ja
Drankgelegenheid: ja, vanaf voorjaar 2010
Kleedkamers/douches: neen

Bezienswaardigheden 
langs de route
Hoeilaart: naast de woonplaats van enkele 
boeiende personen, denk maar aan Marc Sleen 
en wijlen Armand Pien, is dit dorp het centrum 
van de druiventeelt. Het Nero café, het 
gemeentehuis met bijhorend park waar men 
langs �etst en niet te vergeten het beschermde 
station van Groenendaal zijn enkele van de 
trekpleisters van het serristendorp.

Het Zoniënwoud: in vele opzichten is dit bos 
uniek in Vlaanderen. Gelegen in de schaduw 
van Brussel, heeft dit ruim 4300 ha grote bos 
een rijke geschiedenis. Dit heerlijke bos 
verandert ieder weekend in één groot wandel- 
en recreatieoord waar tienduizenden bezoekers 
op zoek zijn naar wat groen. De vraag is: hoe 
kan dit bos zijn ontspanningsfunctie blijven 
vervullen zonder dat de bosbouw en de 
belangrijke ecologische rol die het speelt in het 
gedrang komen? Met deze uitdaging gaan de 
regiobeheerder en de boswachters dagelijks op 
stap: een natuurvriendelijk bosbeheer in 

combinatie met aandacht voor de recreatie. 
Ben jij ook bereid om je ‘Nordic-Walking-
bijdrage’ te leveren en aandacht te geven aan 
planten, dieren en mederecreanten om zo het 
prachtige bos te beschermen én te behouden 
voor later?

      Bosmuseum Jan van Ruusbroec: gelegen 
langsheen de Duboislaan. Tijdens de 
openingsuren kan je het museum vrij 
bezoeken. Op aanvraag en tegen betaling zijn 
bezoeken onder leiding van een natuurgids 
mogelijk. Info: www.bosmuseum.be. Open alle 
dagen van 13.00u tot 17.00 u, gesloten op 
maandag en dinsdag.

      Arboretum van Groenendaal: niet alleen 
een collectie prachtige bomen, maar ook een 
uitstekend wandelgebied waar een speciaal 
pad werd aangelegd voor blinden en 
slechtzienden. Vrij toegankelijk, maar ook te 
bezoeken met natuurgidsen. Info: www.ngz.be

      De resten van de priorijkerk van 
Groenendaal: in de 14e eeuw genoot dit oord 
een faam, maar na de sluiting door Jozef II is de 
kerk totaal in verval geraakt.

      De St. Corneliuskapel: daterend uit de 19e 
eeuw en gewijd aan de genezer van diverse 
kwalen. Nu omzoomd met linden, in 
documenten uit 1688 de ‘Lindekensboom’ 
genaamd.

      Kasteel van Groenendaal
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Nordic Walking parcours
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Deze route is niet bewegwijzerd

Sport veilig, 
ga niet onvoorbereid 

tot het uiterste!
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